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 موُسُرَو ولم ٌروَص ضر

 "افلا لاَ تلا
 ٌرْحَبلاَو لصقل

 رخبلا (ييطاشو ُرْزَجلا سلا

 1948 ارلكنإ يف عبط - ةظوفح عبَطلا قوقح ©

 قضن ريتا رركدلا ةّكيرعلا ىلإ هَل

 ا بكم



 ءرَمَقلا ىلإ ناسْنإلا ا فاشطيإلا ني ةعئار بت لا شين
 عابنأ ةلث ىلاوَح نأ ممن 0 0 0 ىلإ

 ؟ شكت ريغ اوي ال يلع "شيعت يذل انبكْوَك
 يف أد ' ان ري « انبكَوَك عابر قالك ىلاوَح ”تاطيحملاَو راحبلا يلع
 َةَصاَّرَغ 'تَماق 145٠ ماعلا ين يَ وبيت دهع لم الإ قاغألا , م دا
 نع ل وعلا كير : قاغألا

 الح

 مل يلا ل هيلا إن

 ءاذغلا ا ىلع وصلو صلو د ٍدْيَّصلا يف 3 ناس ءادطما

 . هلم ىلإ بلا تاناويح

 . فيتا ياا رتب يطب م نأ لع ةلواُم باكل ان



 ٍرخَبلا يف ةّيئاوبحلا ةايحلا لاكشأ
 ةبمشلا يف تاناويحلا رئاس َنْيَيَو .بعش يف ةيناوبحلا قابحلا لاكشأ نصت ديل 7 505 2 2 ل

 قروصلا ينو « اهلك بعشلا ٍرْمَبلا يف ُدجَنَو :رطَمتلا يف *يماسأ هباشَت ةدجاولا
 .ةّمَهأ اهركأ نم هع ةانذأ

 .اًمْجَح اهني َريْكَأ تاناويَحِل اماه ءاذغ ٌرَدْضَم

 أر تاي رتحاللا وأ رتافوجملا رش ب هن ردبلا سَ تي هنر كار
 مني رخبلا ٍرْهَرَو ربا هئرإ ّنإف لْكّشلا القنا مَمَو .(اهل ءاشخأ ال يّ

 .رتايكرلا ويش ىلإ ثلا ْمحَنَو زنا دن يَتيَ

 لا «٠ ةيئاوَبَحلا بتشلا نم ارث نإ
 ل 1

 ,رتاتلحلا نم ةليدلس نم اهماسجأ

 . لْكّشلا ٌةيئاديد ٠ َنيرِْعلاَو

 ريك ان « حيحَّصلا ىنْعَملاب ٌماظِع اهلك تانارحلا هيل 0

 ألا يف الإ يق ةيرطَع لكي خبل يف حن ال نق تارا
 لا فِحاوزلا ٍضْعَبَو « تانوبّللا ضْمَبَو نم "تاناويَحلا هرذهَو . ة

 : تاضيرٌُعلا
 ةضيرتلا ناديدلا



 ءاذغلا ٌلِسالَسَو قاوَعلا

 ٍتاقَبَط يف نييالملاب ٌةَقلاعلا ل ةتاقابّلاو ”تاناوييحلا يه ”قيلوعلا

 . اهيبْفَت ءاقلت نيو ةحابسلا ىلع ردت ال يفق اهعيضَو مئالُي اهُمْساَو .ايلغلا ٍرَْبلا
 . تارئمولبكلا تائم اهُفْرْجَت ْدَق تاراّّتلَو َرْرَجلاو ّدّملا َّنَأ َرْيَ

 قيوامكلا ٌداوَملا ٍصاصيماب شيعَتو « ابل ”قلاوعلا ىعالُت ةقيقدلا ”تانابّتل

 ٍلبوْحَتل سْمّشلا ةمِشَأ ني قدافإلا ىلع ةرداق تاتابّلا رئاسُك ّيطَو . بلا نم
 17 را لدم تست يتسلى هادم نإ راك ار

 قولو . ةيناوَحلا "قولا يح :
 نيا سا ا

 . اًمْجَح َربْكَأ كاسألا نم عاونأل اًماعَط اهرْوَدب
1 
 دنع اًريخآ ةليسلسلا هذه

 00 02# را هام ثلا مع
 يف ريثتنت ةيوامك داوم كِلَذ نع جتنيو همسج
. 0 1 7 

 ةيئاذجلا ليسا اَدْبَيَو داوملا ورده صاصتماب

 ةيوايكلا داوملا صاضتما لع .ةَيئابتلا قلاوتلا ةَرْدُك الْولَو

 ىّتسُ ذو . "هتك بلا يف ناوتَلا اح اتناك ا يلتلابو  ةيئاذهلا كيسا
 .هرخبلا بشُع» ب اًنايْحَأ ةقيقدلا تانابّثلا ورله



 ٌرحَبلاَو لوصفلا

 عاق ني انيق « ةلكشُم ابوس تومت تافولخصلا نم ىصخت ال تيبالَ نإ

 ةايملا ّحِبْضُت ضِيَّصلا ٍلْضَق نو . ةيوابكلا ٌداوَملا نم الئاه اوم  ردَبلا

 قدرابلا وايملا َنْيْبَو . هدرا ”قاغألا ىقبت اَْيَب ةئفاد ٍرْحَبلا ل ٌةبيرَقلا
 0 مَعَ علا كك يرارحلا كلا 21م دك رشا لاو مدع هوو © ل

 . لئاهلا_تاّيواَميكلا

 ٌدارملا ةمفارو يرارتلا لحل ةريماك َرحَبلا ”رضحتفاءاقشلا فِصارَع 0

 ِلَاتتُم يف رذكدنع حِبْضُي ءاذغلا نأ ميو .رخَبلا حْطَس ىلإ
 ال «قدودْحَم ََقاط ْنِم ايف امب « ةفيعّضلا َسْمّشْلا َّنإف ؛ | قرت
 1 . ءاذغلا َّنِم ةدافتنالا َّنِم قلاوَعلا 1

 م لكشب يامل قلاع رن نشا مِنَ ووقت رمل ب فو

 م اكو ُكامألا 0 ٍسّمشلا كنار دي يو اًميكلا ا

 حلا قلوعلا ىلإ نييالّملاب ا مضت 50 عضو

 نيدات وسخ يش ام قنا رلاثملا ليس لع ع ٌةدحاو سرت ةَكَمَس َّذِإ

 ىلع اهِضويُب نم ُجْرْخَت ّنيح لانمألا "تاقري ”شيعَتو . ضني َنييالَم ةِرْفَعَو

 ىلإ «يبرلا ةياهن مم ٠ لص عرس ادإرلا فاش. اهي ةطيحملا يناوتلا

 ٍصْقَنِل « ةدجاولا كا ٍةَكَمَس ٍراغِص ِنيبالَم ْنِم ىَقي 3 ىنذألا ّدّحلا

 طق َنيرشعلا ىلاوَح الإ « ناطّرسلاو ٍرْحَبلا ةئر ةسيرّق اهعوقُوو ءاذغلا
 0 حطَس ىلإ كالا َُمم دوعَيَو , ُْيَصلا ي أ أ 0 1 50

 + ايرارحلا ملا لا
000 2 

 .ةَّديدَج ةرْوَذ ادت اًددَجَم اهعْفَر لإ ٌةيِرحَبلا ”تاراَيّتلا وأ عانشلا ٌفِصاوَع

1 



 ربل طاش ُرْججلاَو ملا راع جفت
 ملل ىصقألا ّدَحلا نبي ةدتمملا ةعّقبلا َرُه « اًفيرثت «ٍرْحَبلا ىطاش نإ

 1 كا ٍرَمَقلاَو ٍسْمشلا هي ِذ
 هرم كلذ 'ثاضَيَو  لغألا أدلا كل "نع جي راجاو واج يف م رمل 2

 اجا يف اهني الك بات محن ةيدند طفلا نار هيأ لك 27

 1 ص لك ٍناكم يف 0

 قب ىطاشلا كقاشكتسا ٍادْبِإ

 . ةََِخُم عأ أ ني داناطرتت ٍرخَب وجم اه جت
 .رْخَبلا مرتع نإ يلا وَ

 ام ٍسْخَق نب ربحا دي ا اًسيرَ "نك

 ءارهلل ةَضْرعُم اهتمت تأ اذإ . هَحَت "شيعت يتلا "تاقرلخملا "توم الل
 , سما َةِشَأَو

 عون نم ةريغَص

 (ٌماَلا) يِقاحَملا ُرْزَجلاَو ىلَْألا ملا

 ٍنابِجَي 0 دل - ماَنا) ثيِقاحَملا ُرْزَجلا 0

0 

0000 

 رحاو ٍواَجّتا يف ِنابَذْجَي ُرمَقلَو نْسّملا - لغألا ُدّملا

 ار



 اهْنع ٌريَصْنَتَو « يِدَقْعلا سّقْوَملَو لِصْنَوْحلا سول ُهَنَطْنِم كلذ لت
 هذه لش يف ُكِراَشُيو وتلا نم هو 71 نس 1

 اكِغاش « ٍنْيَرَخآلا 0 ل ل
 'تفرلا نير 150 ز/ رفص نئياام ةايملا اهنع ٌرْيَحَنَت

 دَتو رجلا طخ تْحَت ام ةَفطْنِم يأت ٠ اًرخأو

 را ٍرْحَبلا ٍبْشُع ْوَأ لكلاب ةفورمملا ٍةَيِرَْبلا

 ام ةايملا

 اح الا منا 6-0 يف « ءاملا 0 0 لع ةّرْدقلا 1 : ناوبتلا

 اتاناوتَحلا نم 0 0 0 0 ا كال ها



 ةيناوُيحلا ْعْروقلا .© - ةيتطاَشلا ّقِطاَنَملا

 شنب 'صتو . لا نيالا 1 ا ا ع يطاشلا ١ رتاتابت ليم اهلك ملا تاناويح نإ

 ٍرْخَبلا حلب ”تاناوّيح اّمأ لا ا يا ل

 تار 2 لصقل اناا كرك ذب
 32 ب كتي يد ديحزلا لياعل يل اذه ذأ ىلع .« ءاوّهْنل

 ل روخشلا لع شيمي ذأ ىلع رواق  سونبطتلاو ليقتتا لذي « تاناوبلا
 و الو يمحي جم لإ خب حب جاب نيح يف جوملا تامدَص

 .اهِيَلَع شيعي يلا روخّصلا َّنِم ُجْرَملا
 أ اذإ ءيضفودكم نناكم يف انصن اذإ ءمَكَدتَو اقّرمتت اًضيَأ ثلا بادغأ
 0/2 ةديعت ”طاوشلا ثوكت ثيحَو .ةّيحملا نوامألا يف 0 00
 ك1 لت حل ثم باشا ريش ىحألا رتاتاقز وتلا دل

 ةماّدلا هايملا ةقطنم



 (وفناعُرلا "كئاش "كَمس) نويبوقلا
 ّيِرْخَّصلا ئطاّشلا ىلَع ًةايَحلا

 بح ددهتا ي 3 5 ١ نا هاهنا ىلإ اهدكت الُجلا َراطْخَألا َّنِإ اسيل ةئرارحلا تت

 م مم مِفدْنَ يل جاو ألاف . ةْيِرْخَّصلا ئطاوّلا لع ناوَيَحْلا
 مانا ع هع: 1
 حابرلاَو سمّشلا ةَعِشَأ اهَْضَرَع ٍرَْجلا مم جْوَملا َرَسَحْلا ام اذإف «ِقّدَمَشِل

 ىدرخلا طحلا لانها لع تالا كسر فاعلا

 نأ لع راف إف روخُصلا "نيب ناطترلا ناقيس ىدشإ "تقلع اذإو .قراججلا
 .ةرلقلا هيله ربا مْجَلَو .اُريَغ "قاس هَل ومنع وِدَسَج نع اهّلِصَْي

 ُهََْن يِيحَي َيثَو اًماصِلا روخصلاب تاناويَحلا عاونأ ني ُديدَملا "قصت
 . ةقورتم ٍروخصلاب ٍكْمَمّتلَو قاصيلإلا ىلع سونبلطبا هرم نإ . وفا

 اَمأَو . جارمألا تامدَص ٍلمَحَت يف
 و

 . ماد ةروصب ٍروخّصلاب ةرمسم اهّنإف ة
 359 2 6 4 6 قس ع

 3 طويخ ةطاسّوب روخصلاب ِرَْبلا َّلَب ُكِّسَسَتَيَو

 ومو . زيدل طر ل اهنع ضرع طوخلا
 روخصلاب ُهَمْشَن ْقِصْنُي عئاشلا نورلحلا عاونأ 5 00 0 5- 3

 ةرادق هَل َّنإف ّدَملا مم

 يف اهّلْمَسَت ٍتاَصضَمِم « حبلا قاري لْثم ٠ لامألا .عاوْنأ "ْمَب 'ترْوطَو
 ا ل

 إف « فناعزلا كئاش كمس وهو « ُهيِرْحَّصلا نويبوقلا ام . روخصلاب ْثتْبْعَتلا

 أصم لمع َلَْشَب فياعألا نم الصمم اج



 يللا طاشلا ىلع ةايحل

 . اًميظَع اًقالتخا يِرْخَّصلا ٍئطاشلا ِنَع 1 يملا يللا ةيطاشلا ُفِلَتْخَي

 ها لا 5

 ناكم الإ

 00 قره ءاقبلا ىلع ةدعاس ا اخ تارا يَ د ٍتاناوّيَحلا

 ل
 ٍقْمُع ىلإ ٍراطْمَألا

 ىلع ُلْصْحَب لَكْوَكلاَف . عب اخ ىلع هيما ”تاناويتحلا ُلُصْحَنَو كللذ نم. ثم روحُج يف ٍشْلِإ هدعاست صئاصتنو الاكشأ اهني ديد نإ
ِ 0 000 

 .ناطّرتلاك ةسرتقملا ةتاناويتلا اي . اهءاذغ هْنِم 100 َلْمبلا

 دموطرخ لالخ م ُْسْفنَنيَو لْمرلا تحت ىقْبَي ىقني قمل ناطَرسلا رلسلر
 2 ود

 . مالا ٍرْزَجلا 1 قْؤف رهظي ام اردو . . حّطّسلا نر عقرب يدل ٍليوُطلا

 ْبَمَرْمَأ أجلُم هَل لترا 8 ُدِحَتَي يذلا (سدئَرقلا) يبل ادن
 ا ىونأ طوق اًمُطْلقَت دشأ منج يِلْئّرلا ٍنايبزإلل 0 ْيِرْخّصلا ٍنايبْرِإلل

 . يِرْخَّصلا نايبْرإلا ع ُهدِجَن يذلا طقاللا ُهَل سل كل
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 ٍرْخَبلا ٍضْرُع يف ٌةايَحلا

 كلو . يلو ٍةيِرْخّصلا [ىطاوشلا ىلع اهسْفت تاناوبحلا يمْحَت فيَ انيأر
00 

 ناكَم ال ُثْيَح ِرْحَبلا ٍضْرُع يف است يِمْحَن نأ ةريغَص ةَكَمَس 'عيطتسَت فيك

 ري "صاله .لقسأ ني در اذإ اخ ال رْخَبل
 ٍةربخّصلا كاْألل رضا نَا َُكَريَو . ةعِطاس

 ١ ْعَنْمَيَو « ٍريغّصلا مجاهُّملا ةمي رع نم طبي اذه

 ادم "قف ةيِرَكْسَملا لاقل ُلَمْمتَو .اهِرْمأ فاشتلا اهئادُعأ ىلَع ُلهْسَي

 ظ ٍرطْغَض تاجا

 ا :
 م اهءارو
0 

 ةليفسلا هفلخت ام 51 ملا



 لاَمسألا يف 'يناملا نزاوتلا ٍرْحَبلا هايم ةحولم 0 28

 ربا يوتحَي عقاولا يف . نا ا اال
 ني رتيل ِنيبالُم يوتحَت لاثملا ليس ىلَعَو رْثَملا رِصاَنَعلا مَظْنُم ىَلع

 .مارغلا نيب ٠.٠١ ىلاوحب ردي بَهدلا نم رادقي ىلع ٍرَْبلا وابم
 ٌهُرَدَصَم نواعملا ص ديدعلا ؟رْحَبلا ىلإ ُنِداعَملا

 فلك
 نييالم 0 0 0 "تقفَدَت

 را 0 1 نس
 كامألا ماجَأ يف َلئاوسلا َّنألو

 2 ايرانحا ءام نب اوما ُدِقْقَت

 5 دّشَأ ٍلولخَم ىلإ ٍضيعَض رلولخَم
 هْعْشَي يذلا دئازلا حليل رطب كاسألا ميشايَتح يف ةّصاخ ايدل موتو .ءالا
 . ءاملا م مسجلا

 ها ةايلا

 .رامثأل 5 لإ ب هم اقتتال ىلع رواق ٠ نومسلاك ٠ دكاسألا عاونأ

59 
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 يطاش ٍناطَرَس ىلَع سيك

 0 ٍتاناوُيَح ماسْجُأ ني اهئاذغ ىلَع ليصل ”تاناوّيَح تاّيليَمُّطلا 50

 ٍنضاحلا ناوّيَحلا مد صاصتْماب اًنايْحَأ كلذ لَعفَت يي

 ب يدل 0 00 0 0 اًراشِتلا انت ا

3210 5 
 7 ليت الأ كس .قاطرتلا
 رلا لصق فو 0 :: ناكملا يف يف ناطرسسلا

 .ناطترتلا 0

 ع نير قارب ا مص كمر

 ملا تاكل فشنت دام وأ ٍرهشأ عبس ىلاوح َدْعَبَو

 .اهي ةّصاخ ةّئضاح تاناويَح 'نَع

 ان 35



 (لفاكت ةَكَرتْشُم ةايَح
 رخالا هاذا يف امدح انآ نود كَم اناحأ نااوح دس

 .رخر نوي ةكدَصْوَأ ربك [ينطاش ناطر رهط ىلع لبق ةتاناويَح شيعت

 نشليمسلا ترض ٍدَلج فزنا حد

 يقترب 0 0 0 يذلا نيقتربلا لصْحَتَو

 ة

 وحجلا يف ءابتخإلا ل لاَيَم ناطَرسلاَك 0 0 "شيعت ينل

 ردا 3 0 َليخاد :ىطاّشلا ىلَع ٌةريغّصلا ةيلسبلا تاناطرسلا شيع

 نب ماعلا ى ك0

 عاب : « ليغاتلا تي ركمَصلا اظن ىلع ا اهل كل ب

 .نناطرسلا ,مشج َلْوَح وِدّدَجَتَو ءاملا كرَحَت زف لع هناك
 ةرالالا هلا سل

 سمؤتلا ىمست



 | يِرْخَّصلا َنايزإلا عدلت ِرخَبلا ُةَرْمَز
 يِرَرحلا ٍرْحَبلا ٌرْهَز

/ 52-0 
 ل أ زر ءلخأل يق ات

 ا” ٍرْحَبلا ةئر مب 1 يل « تافَّرَجُملا ة 1 ىلإ تاناوّيَحلا

 2 أ
 ٍفوَجُم سيك ىويم سيل نإ . ماظِع زّرحلا رْحَبلا ٍرْهَر مسج يف َسِيَل

 ايف هلَرحَم « ةعيمال ابالَخ تاجا يطق . تاجا ني ٍةمْرُحَو مق يذ

 نيو اكد رفا يل الح رارقل اهنا يا *يش "سجملا سَمَي َنيح

 ٍرْمَبلا ِرْمَر مسا ءاج انُم ْنِمَو . قاَرَبلا قّرألا ٍنْوَللا تاذ ةيزرحلا تايييُحلا

0 

 قولخَم "سَ أ يَ ٠ رب الق ات رثشا زي نبك
 انك . ناسلالا تاَعَسَللا ورذه يذأت الو . تال َقاطْيل .

 ذغلا نم ْمَضْهي ال امو . مهلا َرْبَع ءاذغ ْنِم ى

 يطول لق عر

 ةتاقريلا "قالطإ
 وهل قيلاوعلا ,طيخُم ىلإ

 ةباصحتإ ١ يردد يال 0 لإ ةبشت

 .: تا اهلج
 الا رطيحُم يف ”تاناقتبلا قي

 نأ ركل ةزذر اذا 0] تدع اذإو 5 هد سك 0
 ِرْخَبلا ةرْها ٍةَرْهَر ىلإ نْيَرطشلا َنِم لك ومْنَيَو « ماثيلإلا ىلَع ةرْدقلا دا 1 3 2

8 



 امهيَلكِلَم . ٍرخَبلا دفق لَم كلذ يف ُهلكَم تاَيكّشلا نم ناوّيَح ٍَبلاْمْجَن

 ملاوشألا لإ ا "0 ا و فيك ثاظ
 اول « ةقيقّدلا

 ءاوهلا رطغض نع جَينيح ُهئدْطَي ام مابه اذهَو . .حطّسلا َكِلْذ ىلَع راقألا

 ٍرْخَبلا مْجَنل ّنإف ملاح يأ ىلَع . ايجاجُت .حطس لع يِطاَعَم "صام "تي
 ,رتاّضَمِملا لقتسأ َدْنِع ًةمئاق دَدُغ هيف اًضاخ اًعْمَص موه

70 
 رق ةضام وت اق اتا هذه و

 هد ع نأ ل دش



3 0 
 نإف :٠ امئادا ررحضلاب
 . اهيطياوب هل 0

 معراب ا  دعا#
 ةفدص ىرخأ ت

 اًجارفلا ءاملا تْحَت ِناَنقَدَّصلا حرف

 حف بطلا وَ ةاديإلا لكي ناويسلا ني
 ةدٌّصلا لوخاد املا ميو . ىرخألا نم جب

 : مو لا
 بلا مق ىلإ َماَّطلا نالِْحَت

 اًهَنْيَب لِصت

 ةيؤلؤل ةناطبَو , ةكيمس
 اذإو . اهّرْمُع يرت "تاَقَلَح ٍةَقَدَّصلا َنِم ّيجراخلا بناحلا ىلَعَو . ةَقَدَّصلا_عْنُصب

 ناقد د“ 3 0 َوُه ِرْحَبلا ِةحَلَب ءادغأ ْنِم َرَحآ اًرُدَع َّنأ مَلعاف ةَغراف ةبوقنم َدَكَدَص َتادَجَو 32 6اس هع ما اع ىلا كا
 ل 1-0
 .بقثلا كلذ ثّدحا دق

5 



 ْرْحُصلا كايبزإلا
 يِرْخَّصلا نايبزإلا

1 

 تاق يف َّيِرْحَّصلا كربلا يف ّيِرْخَّصلا نايبزإلا نم ةريبك ادع ُراوَي

 جر وك ْثْيَح ةقيمَعلا وايلا ىلإ ٌرجاهتف ءاتشل ثلا يف ام . ٍرْمْيَّصلاَو عيبا

 . ئطاوشلا ىلَع اهْنم اًرارقيسا َرثْكَأ ةَرارحلا

 7 ةناقيس قمل يف يذل 0

 املا ا

 لمزا نايبزالا األ لب هل
 يِرْخَّصلا نايبرإلاب نايبْرإلا اذه ثراق

 هلَكْيَم لكيم حليذأ نب ىذا 8

 فطن ني َرثكأِل ناويَحلا جانَْي الو .ومْني ال َلكِيهل نأ 0
001 

 4 اًبْلُص ْحِبْضُي ال َديدّجلا َلَكْبهلا نِكل «٠ ميدقلا لَك 0

 . نئئْوَي ٍرورُم
000 5 

 ماعلا "نه عون يأ "لك َوْهف  ةَماََقلا تاناويحلا "ني هءِْحَصلا ناييزإلا
0 

2 
 باسو هناقيسو وراعشتسا نورق فظني

2 



 ئطاشلا ُناطَرَس

 حْرَط ىلإ وْ يف جاَشَي راَيِرْشِقلا عاْنأ رئاسك َرْهَو
 نوكيَو .اهنِم اًصْلخَتُم هقيرط ُناطَرسلا وْ روَّظلا دْنِع هرم

 : « قيوم ريغ ُهُبلَحََو اير قل
 5 ل ا ل

 .ءاعيارسا اومن وكتيف « هترشق محرط لقب ءاءاملا ناويحبلا ترَشَتيَو
 ا 0 ا لا

 و علم قاس لكل . ةءارو اهكرتيَو قلعت يتلا هقاس ناطَرتلا ْمَلْخَي
 د اولا ل 0 ا 27

 ارتق يف ٌرهشلا يف ةديدج قاس ٌدخأَنَو ..علْخملا كلذ َدْلِع قالا عَ ةّصاخ

 تلا .حّرطلا

 1 ب تْحَت ضويُبلا ناطّرَسلا ىثلأ ليْحَت ّرلا يف

 .ءاملا ىلإ اهيْفَدِل 5

 َلِحارَم ثالق يف «حرّطلا ةطيساوب دمت

 اني



 ذاك ٍةكَمسلا ولو . ىرخألا كح نة ةَكرح رح نأ امن
 ا ةيربل هير جف عل 1 د ل ا

 . عماهتْلاَم روخصلا نَع ليقتربلا ِناوبَح عارتْا نم انكم هّيِوَق نانْسْأَو ِناَيوَ ابكت اه هلو « 'يِرْخّصلا [ىطاّلا ىلع اًراشيلا كاممألا "ميش يكل
 4. لا ل م 2ك ا
 افص (هينوي) ناريزح يف ينيلبلا ىثنأ عضت . ئاوهلاو املا ٍرارْمتْساب هبوانتي طيحم عم

 رارضخالا ىلإ لام ِنْوَل تاذ ةّداع

 َدْعَب ريصت ىَتَح اًجييرْدَت ”تاناقريلا ُلّوَحَتَيو . اهْيَلَع قلاوعلا نْيَب شيعت

 ءء دع .ةليثكم اك انسأ رهشأ ةئالُ
 انَِقاو اهانْيَعو . اًبْطَر اهُدَسَج ماد ام ءاملا جراخ



5 

 امو هناي ةقباطم 01 3

0 

 اهدجَت دق ينلا "تاناتحلا
 مالا ٍرزَجلا ْدَح برق ةَرْغَص تخت

 رطوطخو رتايوتسم قو 5 ئطاّشلا 0

 قو لخألا ملا دَح "نو 30

 كي م طل ك2 5 ديلا ا
 ٍورُجلا َقْوَف ىحَي روخعلاب ٍقراجحلاَو ىصحلا نيب ايَحلا َعاوْنأ صخَقَت

 ظل 2 ه2 9

 تحت وأ قوف شيعت يف يل ا 0 ةمئاق دعأ 0 ْن

 مدرك

 ا اهعضَو
 ؟صاخ ناكم يف "شيعت :ىطاشلا تاناوّيح تناك اذإ ام ظخالث نأ لواح

0 2 
 2 ةّيادب كذا نركف يك اًناطَرَس ٍريَمُم

 . طاشلا



 وايهلا َديِدْجَت مواد ل ام وأد ف داررط رست ال رثا

1 
 ٍتاكَمَس ث كالَيَو كام اعولا يف ْعَّض . َكِيَدَل ٍءاعو رسوب يتلا

 5 د 1 0
 ه2

 ربع اجراخ ُهْفَْتلا ام قا * اهَمَت لفتت هالا ميت

 حطو نجسكأ ١ ايا سس ا

 رم

 ع ل ا ا

 0 نيءاعو يف ءاملا نم اهيسفتا قّيمَكلا يي كلذ لع ةنهزللا نكح
 مو

 ءاعيلا يف ليو "شيعت هس نأ اظجالس . ياو طيب الو يَ رلاع

 علا ءاعولا يف تك اذإ "تومّتو «رعيساولا

 ءامل 0 نوكي امس اَمْحَأ ٌةَعَبْرأ الإ نجس ٍِض بلا ءاما يف نوكي 57

 ءايخألا نم اًدج الق اَدَدَع الإ ءاعولا يف َّضَن الأ انيََع نإ اذل « ِبْدَعلا

 ع ايفادلا م 7 ليَْي امم سَ نيجي نب ليْخَي دوال عاملا نإ انك . ميثم
 .ادَبَأ سْمشلا يف هكر الو « لّظلا يف ةلءاعو "يِقْبُت نأ لواح اذ

4 



 . اسأل اًنيمُم ءاملا

 0 0 كِلَذ سلا

0 
 هتاف ركاطحملا يف ىزت تناك اًرطخ هم داوم أ لع

 قل ٍساَطَحَم "نع ْفْلَخَت يلا ٍةَععُملا ٌداوَملا

 دو ."يبلطألا طبحُملا يف اهينرب اهني "صلي

 : ١ ٌداوَملا نم ةليئَص

 كيد يّدؤيَسف 39 ”قلاوعلا تنام ذر َقِلاوعلاَو كّمّسلا
 ع

 :ك .(4 و 8ص ْرظْنأ) َهْيِرْحَبلا تاقولْخَملا ٍرئاس ِتْوَم ىلإ

 0 "كلو .ُهْمَشتَت يذلا نيجسكألا نم 1١ هاا "قولا
 . قولا ويده تنام ْوَل ثْدْحَي نأ "نِكْمُي يدّلا ام َرَرَصَتَت

 ؟انتايافت ٌبَكَم - ٌرْحَبلا

 م قلع 1910٠١ ماعلا يف

 ٍةئدَّصلا ةريبكلا ليمارتلا

 اري اهف اندَجَوَل ملاعلا يف قب "يأ 'نِ ٍرْحَبلا ءام "نم يع نآلا اًنْذَحأ و اريلا دع كنا دينا

 .قيلوتلا .عاونأ "ني ُديدَملا دَحَأ ةّيضاما هس نيرشهلا دلال يفَو .ةَعيُم داوم لاا أ نبي ٍركلَمَس نم 'مهكابيش يف جرخ ام لك توم ىلإ
 ادد لقي ٠١ كلذ ني َلَمْجَتل ٍرْخَبلا ءام نم ِءْرُج نويل يف ُهّْنِم ءازجأ ةَرْشَع ينك فاعُر مس

 ال 45



 يدا ُرَطَحلا - طُلب راحبلا تو
 اهتَكَرَع ّك نسل 0 "نم ةدحلاو نويناك يروت طفلا

 .مدَق ركل بعالم قئالَث لوط يف را .ٌراَحبلا

 دشأ كل راك لا ا
 2 هك

 كلي "ن يف لا كاصلا
 "تناك

 5 ب ناكو ءلةكال ماع م (سرام) َراذآ رش نم َرَشَع نِاثلا فو :

 هلم 151 ءاقلإب رامز اذا روش
 لاعتشإلا عيرّسلا تارئاطلا دوقو نم

0 0 
 دام يلا راحبلا رويط دادْعأ

 نو ضخ ال تادأ تليف 6 ء فولألا

 + تام اهنم َديِدّعلا ل اهريهُطت متو ر راحبلا رو



ِ 
 ءاذغلا ّنإف

 58 معد
 نأ ٌرْدَقِب .انث

 ! نع ا يرق ردا ماعلا يف ٍضْيَألا ِناَكْس ُدَدَع َنوكَي

 كانط ا ا

 ريلاصلا

 0 دئطل تانك سل لإ أ كي داش

 92 7 6. نى يل 3

 اربلا يف يِرْحَبلا كمَّسلا نم عاونأ ضويُب
 ١ ورذه "نم ِرْحَبلا وايم ىلإ َكِْنَأ 1450 ماعلا فَ

 : ٍقيَض ْيِرْحَب رعربذ يف

 ِكاّمْسألا ظن 8 اتا 0 مايل وحول يندَت ل تأ

 ا اني لَك يف « 'َتَرْبكَف « ئفاذدلا ءاملا نب ٍضاوخأ يف ىرخأ هلا
 الإ ةّيرحَبلا اهتنيب يف ةَداع ُلاسألا كب ِدَِْإ ُلِصَت ال قبوّشل علام جَح

 . تاوّنَس أر لالخ يف

 عرازم ّيْهَو . مكاعلا َلْوَح كامألا عارم نم ُديدعلا نآلا ىََح أ

 يلا ِوقللَو « يِرْحَبلا دْيّصلا فيلاكت عافتال اَرَظَن ٍراشينإلا يف ةَدِح
 ” للا ها ع ةنودلا هير



 درسملا

 طوبطخأ ٠7

 ال ءم5 0181 07١ , 5 يرخص نايبرإ

 ضرألا ٠ . ١١

 4 فاشكتسا

 78 65 جتفسإ
 18 25 تاّيجنفسإ

 و7 اك تاّيلَوأ

 ءلكف لم كال ءكك ال اك ليقنرب
 فن ل ا ل ل ف ل

 4919 +14 رحب ةقازي

 19 214 1١ سونيلطب
 ءلقك ء914 21 ء35 17 رحبلا حلب

 عا مو نو لع كح
 414١ كال ءكم ءل# (كمسر يلب

 ٠١ (ةكمس) سرت
 49 44 طفنلا برست
 4و قم ءىال افك ثولت

 31 هيومت

 4 فوض ليثع
 46 044 سنت
 »ه .374 (كامسألا يف) ءاملا نزاوت

 1 رزحلاو ّدملا لودج

 23٠١ ١١ يرارح دح

 م6018 18 11615 الرع نوزلح

 مه .15 (كلو) يبلك نوزلح
 7 5 تاّيقلح

 78 توحا

 78 (لفاكت) ةكرتشم ةايح

 مه .8م4 21 ةّيفيل طويخ

 791 03748 ءال١ ةّيقلح ةدود
 ١146 ا 5 ناديد ااا

311 

 لامر 61١ 73١

 ؟# ءو (كمسر ةكنر

 م١ ل“ اى و عك رحبلا رهز

 78 131 ةّيعاج ةحابس

 7 جديتس
 «ل١ ءل4 231 31٠١. (ناويح) ناطرس

 ل ال ا ل

 98 2378 :30/ . 73١ يئطاش ناطرس

[ 
 2١ عّتقم ناطرس
 78 كسان ناطرس
 3١ ءو-م ءاذغلا لسالس

 هلق ول هلل را و حل كس

 فل ا ل ان ل كال

 هل هن نقف ءقك لكل قع

 374 (كمس) نوملس

 ل5 18 014 617 «, ؛ رحبلا ئطاش
 قلكاوو كرت نكوعلال
4 

 ناذإ ( را
 مع ما ن0 1801 ءال تاّيكوش

 48 2/47 31و 218 21 روخص
 45-40 كمسلا ديص

 ماب-١ تاّيليفط

 ٠١ (ناويح) ةنلط

 وال ٠6 435 14-016 رحب بشع

 ١7 رحي ترق
 75 قلع
 عقل "و ءكال كك ك١ ءم قلاوع

 0 3في

 ٠١ .و . م ةّيناويح قلاوع
 407 لك 1٠١. . م ةّيئابن قلاوع

 4 قاعأ ةصاّوغ
 4 نوصاّوغ

 لوصف ٠١

 ا/ تاّيراقف

 ١4 ينوبنأ سقوف
 1١9 +14 لصيوح سقوف
 18 يدقع سقوف

 ١4 حطلقم سقوف 111
 16 يراشنم سقوف

 و شرق
 مو .ابم .طلال م5 تايرشق
 مو ن١ لال 05 رجب ذفنق

 ١ (رحبلا سطاطب) يلق ذفنق
 1١9.018 (كمس) نويبوق

 7 دنكرك

 )6 نع بنصر كلك
 ه4 بكوك
 67١ 73١ (ناويح) لكوك

 331 عم تاّيوايك

 و5-7 تاّيراقفال

 مب 14 راع
 /١1 يبسأر راحم

 78 (رجب ةئر) يلاغترب براحم
 4 تاطيحم
 ه 4 (يكيفيسابلا) يداهلا طيحملا
 م0٠ 5 تافوحم

 نال رك علك رأس ىلا ىلعأ دم
 14 #01 . 11 رزجو دم
 م١ ه٠ كايسألا عازم
 724 نداعم
 7.5 تاّيلصفم

 4 حلم
 «؟ و (كمس) ةروم

 لو لوك عوام تانابن
 مسك نم له ءك# ال رم مجن

 1 رو نبل

 (ثّولت رظنا) تا
 40 ادم ءر# (كمجر يدع
 74 (كمس) سموت

 78 تاّيرده
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